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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
…............................................ 
          pieczęć Wykonawcy 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 
 

 
Dostawę artykułów spożywczych  

do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju w roku 2014  

 

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za: 
 

Cena brutto (w tym należny podatek VAT) 

Zadanie Nr 1 – Różne produkty spożywcze - …................................ 

Słownie: …............................................................................................................................ 

Zadanie Nr 2 – Pieczywo - …................................ 

Słownie: …............................................................................................................................ 

Zadanie Nr 3 – Mięso, wędliny, drób, ryby, mro żonki -  …................................ 

Słownie: …............................................................................................................................ 

Zadanie Nr 4 – Owoce i warzywa -  …................................ 

Słownie: …............................................................................................................................ 

Zadanie Nr 5 – Warzywa -  …................................ 

Słownie: …............................................................................................................................ 

Zadanie Nr 6 – Nabiał -  …................................ 

Słownie: …............................................................................................................................ 

 
Dane dotyczące Wykonawcy: 

Imię i Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: 

…............................................................................................................................................. 

Numer telefonu: ….................................. 
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Numer faksu: …...................................... 

Numer Regon: …...................................., Numer NIP: …..................................... 

Adres e-mail: …..................................................................................................... 

 
UWAGA!!! 
Proszę podać czytelny adres e-mail i nr faksu, na który Wykonawca będzie otrzymywał od 
Zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu 
ofert. W związku z przysługującymi Wykonawcy środkami ochrony prawnej liczonymi od dnia 
przekazania informacji, należy upewnić się, że podany adres e-mailowy i podany numer faksu 
funkcjonuje w sposób poprawny. 
 

1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym 
w szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej Załącznik Nr 2a do 2f 
do SIWZ. 
2. Oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia. 
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do 
rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i istotnymi postanowieniami umowy i nie 
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami 
postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert. 
5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
6. Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy. 
7. Oferta nie zawiera/zawiera informacji stanowiących tajemnicę firmy w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w 
następujących dokumentach: .………………………………………………..………………… 
8. Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są 
ponumerowane i cała oferta składa się z …........... kartek. 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. …............................................................................................................................ 

2. …............................................................................................................................ 

3. …............................................................................................................................ 

4. …............................................................................................................................ 

5. …............................................................................................................................ 

6. …............................................................................................................................ 

7. …............................................................................................................................ 

8. …............................................................................................................................ 

 

…................................................... dnia .................................. 
 
 

………………………………………………… 
                                                                                                                                   imię i nazwisko, podpisy osób upoważnionych 
       do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 


